Samen werken in chemie
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Harmony in Chemistry

Top in surface treatment
De Kluthe Groep is een vooraanstaand en modern producent in de
chemische industrie. Een groot familiebedrijf met veel kennis en historische
ervaring, opgebouwd door gedreven mensen die het beste willen halen uit
zichzelf. Ondanks haar schaalgrootte is Kluthe een bedrijf waarin mensen
centraal staan. Persoonlijke benadering en gerichte interesse zijn dan ook de
sleutelwoorden van ons beleid. Voor klanten en medewerkers.
Want bij Kluthe blijft het mensenwerk!

Jouw carrière bij Kluthe

Ben je enthousiast, creatief en gedreven?
Beschik je over een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is er bij Kluthe voor jou alle gelegenheid voor het ontwikkelen van
je talenten.
Dit is de kracht van Kluthe:

 Bij Kluthe word je gestimuleerd mee te denken en mee te praten. We
houden rekening met jouw visie en kennis over bestaande en nieuwe
zaken en er is volop ruimte voor goede ideeën.

 We bieden je uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling en beloning.

 Voor Kluthe is kennis belangrijk. Daarom investeren we sterk in jouw
opleiding en ontwikkeling zowel binnen als buiten het bedrijf.

 Ons Europese netwerk biedt bovendien internationale carrièremogelijkheden.

 De bedrijfscultuur is klantgericht, dynamisch, informeel, enthousiast

en we werken met korte lijnen en grote flexibiliteit naar klanten en
onze eigen mensen.

Een kijkje bij Kluthe

Neem een kijkje in de wereld van Kluthe: lees de praktijkverhalen van
onze medewerkers en oriënteer je op jouw mogelijke toekomst.
Voor Paul, assistent account manager voor West Nederland, klikte
het bij Kluthe.
Na zijn studie aan de HES ging hij bij Kluthe aan de slag.
“Al na het eerste gesprek had ik een goed gevoel en tijdens het tweede
wist ik zeker dat het goed zat. Iedereen straalde veel positiviteit uit. Er
zijn duidelijke doelstellingen, veel kansen.
Ook zijn er veel collega’s met een massa ervaring, die mij de materie
bij kunnen brengen. De taakinhoud spreekt mij erg aan en er worden
duidelijke doelen gesteld.
Dus de uitdaging is groot en daar houd ik van.”

Harmony in Chemistry
Voor labmedewerker JeanPierre Massee is het de afwisseling die het
werk bij Kluthe aantrekkelijk maakt.
“De aanvragen komen vanuit verschillende markten: van automobiel
tot drukinkt. Soms moet je dingen gewoon uitproberen. Zo heb ik eens
een oplossing gevonden in een reinigingsmiddel. Dit bleek een succes,
dus heb ik dezelfde methode toegepast in een fosfateringsvraagstuk.
Dat is niet volgens ‘de wet van Bartje’ maar het bleek wel te werken!.”
De totstandkoming van het product AllClean behoort tot zijn persoonlijke verdienste. De klant kwam met het verzoek een bestaande cleaner, waar zij veel problemen mee hadden, om te bouwen. Daar is veel
tijd en energie in gestoken maar uiteindelijk is er een recept ontstaan
dat kwalitatief vele malen beter was dan het oude. Binnen een paar
jaar na introductie werd de afzet meer dan verdubbeld.
“Het volume van 130.000 liter is iets waar ik, zij het op afstand, van
geniet want ik heb wel twee jaar aan deze klus gewerkt.”

Henk, productieleider verf, neemt graag het voortouw waar het
gaat om verbeteringen.
“Samen met collega Martin kreeg ik de opdracht om de coatingdivisie
te stroomlijnen en sindsdien is er veel veranderd.”
De doorlooptijden van productieorders zijn veel korter en de keuringen worden nu op de werkvloer uitgevoerd. Dat verhoogt de
betrokkenheid van de productiemedewerkers.
“Mijn werk is echt een uitdaging. Het is heel divers en er zijn veel uitzonderingen en daardoor is het nooit saai. Op de werkvloer is het kleinschalig maar daardoor heb je veel contact met je directe collega’s. Dat
waardeer ik als sociaal mens. Kluthe voelt gewoon goed”.
Trots is hij ook op het feit dat er binnen de afdeling weinig klachten
zijn.
“Waarschijnlijk door een juiste mix van theorie en praktijk. We
testen eindeloos alle recepten uit, maar als er tijdens de productie
toch nog aanpassingen voorgesteld worden, nemen wij dat serieus,” legt hij uit. “Niet alles uit het lesboekje klakkeloos overnemen maar inbreng van eigen medewerkers met veelal praktisch
inzicht wordt hier gestimuleerd.”

Dat wil ik wel eens ervaren

Interesse in een rondleiding, stageplaats of baan bij Kluthe?
We hebben uiteenlopende, boeiende opties en zijn altijd op zoek
naar goede mensen! Bel of mail en vraag naar Willem Kuijf.
Samen kijken we naar jouw mogelijkheden.

De Kluthe Groep
De Kluthe groep is internationaal
een succesvol producent in de
chemische industrie met in
totaal meer dan zevenhonderd
werknemers. De groep is
gevestigd of vertegenwoordigd in
alle belangrijke Europese landen.
Het hoofdkantoor van Kluthe
Benelux is met 75 werknemers
gevestigd in Alphen aan den Rijn.
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Met een maandelijkse productie van meer dan 7.000 ton behoren wij tot de belangrijkste producenten van industriële
chemicaliën voor oppervlaktebehandeling. Kluthe is actief in uiteenlopende bedrijfstakken zoals de automobielindustrie,
de grafische sector, de bouwwereld, schildersbedrijven en doe-het-zelf-markten.
Wil je eens bij ons komen kijken? We leiden je graag rond in de wereld van chemie.
Bezoek ook onze uitgebreide internetsite: www.kluthe.nl.
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